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چکیده

The aim of study was to examine the brain
regional activity based on anxiety and impulsivity
during meta-cognitive processing. Six hundred female students in Tarbiat Modares University completed the Meta-cognition Questionnaire, Cognitive
Failures Questionnaire and Revised Eysenck Personality Questionnaire. According to scores in extraversion and neuroticism dimensions, 4 groups including
Anx+, Anx-, Imp+ and Imp- (each group 15 subjects)
were selected. EEG was recorded during 4 conditions
including rest, performing the Stroop, performing
the Wisconsin and performing the Attention Training
Technique. The results showed that meta-cognitive
processing in Anx- was better than Anx+. Better
quality of meta-cognitive processing in Imp- than
Imp+ was not shown. Other findings suggested that
when meta-cognitive processing, Anx+ was higher
than Anx- in the activity of right pre-frontal and frontal of both hemispheres, also Imp+ was higher in the
activity of pre-frontal and frontal of both hemispheres
than Imp-. In general, this study highlighted the role
of executive functions in meta-cognitive processing, discusses the relationship among meta-cognitive
processing, anxiety, impulsivity and brain regional
activities.

هدف پژوهش بررسی فعالیت ناحیه ای مغز بر اساس
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 lمقدمه
«فراشناخت» به عنوان یک مفهوم چند وجهی تعریف می شود که شامل دانش ،تجربه ها

و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی ،نظارت و کنترل می کنند (سعید و همکاران،
.)2010

در الگوی فراشناخت ،فرآیند پردازش اطالعات دو سطح دارد؛ سطح فرا و سطح عینی.

ابتدا اطالعات از سطح عینی به سطح فرا می روند ،این امر موجب آگاهی «سطح فرا» از
سطح عینی می شود و سپس اطالعات از سطح فرا به سطح عینی جریان می یابند ،بنابراین

فراشناخت و پردازش های سطح فرا ،کنترل کننده و نظارت کننده بر وضعیت سطح عینی

هستند (نلسون و نارنس1990 ،؛ کلرک و همکاران .)2014 ،در نظریۀ نلسون و نارنس

( 1990و  )1994که اولین و قوی ترین نظریۀ ارائه شده در زمینۀ پردازش فراشناختی است
(شیمامورا ،)2000 ،تعریف کنترل و نظارت فراشناختی مشابه تعریف فرآیندهای درگیر در
«کنش های اجرایی» 1است .این نظریه بیان می کند آنچه در سطح فرا رخ می دهد پردازش

فراشناختی یا کنش های اجرایی هستد که کنترل و نظارت بر سطح عینی را بر عهده دارند.
این دیدگاه از سوی ولز و متیوز ( 1994و  )1996نیز مطرح شد و در نهایت در سال ،2000
عنوان شد که همسانی فراوانی بین پردازش فراشناختی و کنش های اجرایی وجود دارد و
حتی اساس زیستی و عصبی این دو سازه مشترک و در لب پیشانی می باشد (سوچی و

ایسنگرینی2004 ،؛ ولز 2000 ،و  .)2009بنابراین پردازش های فراشناختی معادل «کنش
های اجرایی خود نظم جو» (گارسیامونتز و همکاران )2005 ،و کنش های اجرایی به عنوان
پردازش های فراشناختی که کار مهار و نظارت روی عملکردهای ذهنی پایین تر را بر عهده

دارند ،در نظر گرفته شد (بوکوا و همکاران.)2007 ،

در زمینه پردازش فراشناختی چهار جنبه برای کنش های اجرایی معرفی شده که «گزینش
اطالعات»« ،نگهداری اطالعات در ذهن»« ،نوسازی اطالعات» و «مسیریابی مجدد اطالعات»

می باشند (شی ممورا2000 ،؛ کلرک و همکاران .)2014 ،هدف فعالیت کنش های اجرایی
کاهش ناهماهنگی ادراک شده بین شرایط درونی و محیط بیرونی است .هنگامی که فرد بین
اهداف درونی و شرایط بیرونی ناهماهنگی احساس کند ،کنش های اجرایی فعال می شوند

(گارسیامونتز و همکاران .)2005 ،اگر پردازش فراشناختی ضعیف ،ناسالم یا منفی باشد از عهدۀ
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کاهش ناهماهنگی بر نیایند ،اضطراب ایجاد می شود که تداوم آن باعث اختالل های هیجانی

می گردد (براون و فرنی .)2015 ،این امر که نقص در پردازش فراشناختی منجر به اضطراب می

شود سرآغاز پژوهش های جدید در حوزۀ فراشناخت شد و این سؤال که چه چیزی بر پردازش
فراشناختی تأثیر دارد به شکل جدی تری مطرح شد؟ (ولز.)2000 ،

به اعتقاد متیوز و گیلیلند ( )2001پردازش شناختی را می توان به دو شیوه ،با توجه

به اساس عصبی و زیستی و یا با توجه به تفاوت های فردی و از جمله شخصیت ،تبیین
کرد .در حوزه شخصیت نظریه آیزنک و گری 2به تبیین پایه های عصبی و زیست شناختی
صفات شخصیت می پردازند .طبق این دو نظریه صفات شخصیت می توانند بر اساس تفاوت

افراد در کنش های مغزی تبیین شوند .آیزنک بعد برون گردی را به فعالیت «حلقه شبکه
ای-قشری» 3و بعد نورزگرایی را به فعالیت «حلقه احشایی-قشری» 4نسبت می دهد .در این
دیدگاه برون گردی با هیجان مثبت (متیوز و گیلیلند )1999 ،و نورزگرایی با اضطراب ارتباط
دارد .اعتقاد بر این است که افراد مضطرب دارای «روان بنه خطر» 5هستند که فرآیند پردازش
اطالعات باال به پایین را مختل کرده و باعث می شود این افراد بیشتر از همتایان غیر مضطرب

خود ،دچار سوگیری در پردازش و تفسیر تهدید آمیز محرک ها باشند (والش و همکاران،
 .)2009آیزنک پیش بینی می کند که در پردازش شناختی فعالیت درون گردها بیش از برون

گردها است .تامیر و همکاران ( )2002و فینک ( )2005نیز این امر را تأیید می کنند .گری
ابعاد اضطراب ( )Anxو زودانگیختگی )Imp( 6را معرفی نمود که اضطراب با نورزگرایی
و درون گردی و زودانگیختگی با برون گردی و نورزگرایی ارتباط دارد .در پیوستار جدید

اضطراب ،در یک سو درون گردهای نوروتیک قرار دارند که این وضعیت معرف اضطراب
زیاد ( )Anx+است و در سوی دیگر برون گردهای پایدار هستند که این وضعیت معرف

اضطراب کم ( )Anx-است .در پیوستار زودانگیختگی ،در یک سو برون گردهای نوروتیک
واقع شده اند که این وضعیت نمایانگر زودانگیختگی قوی ( )Imp+است و در سوی دیگر
درون گردهای پایدار هستند که بیانگر زودانگیختگی ضعیف ( )Imp-می باشند (متیوز و
گیلیلند.)1999 ،

از آنجا که پردازش فراشناختی نظارت بر پردازش شناختی را بر عهده دارد و ابعاد

شخصیتی با پردازش شناختی در ارتباط هستند ،به نظر می رسد بین پردازش فراشناختی و
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ابعاد شخصیت ارتباط وجود دارد .همچنین نقص در پردازش فراشناختی باعث اضطراب

می شود و اضطراب در ارتباط با شخصیت است ،بنابراین می توان انتظار وجود رابطه میان
پردازش فراشناختی و ابعاد شخصیت را داشت .از آنجاکه اضطراب با نورزگرایی و درون

گردی ارتباط دارد و مختل بودن پردازش فراشناختی به اضطراب می انجامد ،به نظر می رسد
پردازش فراشناختی در افراد نورزگرا در مقایسه با افراد پایدار هیجانی و در درون گردها

در مقایسه با برون گردها ضعیف تر باشد .اما برخی شواهد حاکی از قوی تر بودن پردازش
شناختی در درون گردها در مقایسه با برون گردها است و اگر پردازش فراشناختی کار کنترل

و نظارت بر شناخت را بر عهده داشته باشد می توان انتظار داشت که پردازش فراشناختی در
درون گردها بهتر از برون گردها باشد.

همچنین پژوهش ها هم مکان بودن نواحی مغزی درگیر در پردازش فراشناختی و کنش

های اجرایی و فرآیندهای هیجانی را نشان می دهد و این امر احتمال وجود رابطه میان تفاوت
های فردی در ابعاد شخصیتی و پردازش فراشناختی را ممکن می سازد .نواحی مغز شامل
«شکنج پیشانی پسین دو طرفه»« ،7شکنج پیشانی میانی» 8و «کرتکس سینگولیت پیشین» 9در

پردازش فراشناختی فعال می شوند (ماریل و همکاران2003 ،؛ شمیتز و همکاران.)2004 ،
اهمیت فعالیت کرتکس پیشانی ،نه تنها در کنش های اجرایی (میدلبروکس و سومر)2012 ،

بلکه در تعامل همزمان تمامی پردازش ها اعم از شناختی و هیجانی (بوش و همکاران،
 )2000دیده شده است .همچنین عملکرد این نواحی در آن دسته از نظریه های شخصیت

که تفاوت های فردی را بر اساس ابعاد زیستی و عصبی تبیین می کنند دیده می شود ،تا

آنجا که پژوهش ها به برانگیختگی باالی کرتکس پیشانی در ارتباط با ابعاد درون گردی و

نورزگرایی اشاره می کنند (راش و همکاران .)2005 ،در دیدگاه آیزنک (« )1967بازداری
فراحاشیه ای» ،10آستانه محافظت کننده ای است که در موقع افزایش بیش از حد برانگیختگی

قشر مغز اعمال شده و برانگیختگی را بازداری می کند .از آن جا که درون گردها آستانه
حسی پایین تر داشته و در برابر محرک ها سریع تر برانگیخته می شوند ،سریع تر هم به
آستانه بازداری فراحاشیه ای می رسند ،بنابراین به نظر می رسد در شرایط برانگیختگی میزان

برانگیختگی قشری در درون گردها بیشتر از برون گردها باشد .هر چند انتظار منطقی آن

است که در شرایط برانگیختگی به دلیل وجود مکانیزم بازداری فراحاشیه ای ،درون گردها
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برانگیختگی پایین تری داشته باشند .برخی پژوهش ها نشان می دهد برانگیختگی قشر مغز

در حین پردازش شناختی در افراد «درون گرد» بیشتر از افراد «برون گرد» است و زمانی که
برانگیختگی از حد بهینه باالتر رود اضطراب فراخوانده شده که خود برانگیختگی بیشتر قشر

مغز را در پی دارد (فینک ،)2005 ،و این در حالی است که اضطراب ارتباط معکوسی با
پردازش فراشناختی دارد.

از آن جا که به نظر می رسد در پیشینۀ پژوهشی ،بررسی برانگیختگی نواحی مغزی در

حین پردازش فراشناختی در افراد با ابعاد شخصیتی متفاوت ،کمتر مورد توجه بوده است و
با توجه به تناقض های موجود در چارچوب نظری ،تعیین چگونگی پردازش فراشناختی

و تغییرپذیری برانگیختگی قشر پیشانی در حین فعال شدن این گونه پردازش با توجه به

اضطراب و زودانگیختگی ،هدف پژوهش حاضر قرار گرفت.
 lروش

این پژوهش از جمله طرح های «شبه تجربی» است .ابتدا  600دانشجوی دختر دانشگاه

تربیت مدرس ،پرسشنامه های فراشناخت ،نارسایی های شناختی و پرسشنامه شخصیتی آیزنک
را تکمیل کردند .معیارهای اولیه جهت ورود که توسط پرسشنامه های  CFQ ،MCQ-30و

پرسشنامه جمعیت شناختی کنترل شدند ،عبارت بودند از  .1 :سن بین  22تا  35سال .2 ،نداشتن
سابقه هر گونه بیماری اعم از جسمانی ،روانی ،صرع و یا آسیب ناشی از ضربات مغزی .3 ،عدم

سوء مصرف مواد مخدر ،الکل و یا هر گونه دارو .4 ،عدم وجود نارسایی شناختی در حال حاضر و

 .5راست برتری .در مرحله بعد با کنار گذاشتن پرسشنامه های ناقص ،پرسشنامه های فاقد

معیارهای ورود و پرسشنامه هایی که نمره شاخص دروغ ( )Lپرسشنامه شخصیت آنها باالتر
از  12بود ،تعداد  412نفر وارد غربال نهایی شدند .سپس نمرات خام افراد در ابعاد برون

گردی و نورزگرایی ،به نمره های  zتبدیل شد و آنگاه با در نظر گرفتن نمره های انتهایی
توزیع در این دو بعد (نمرات باالتر از  z=1و پایین تر از  )z=-1چهار گروه (هر کدام 15
نفر) شامل  )E+N+( Imp+ ،)E-N+( Anx- ،)E-N+( Anx+و )E-N-( Imp-

انتخاب شدند .میانگین سن آزمودنی ها ( 26/81انحراف استاندارد  )2/55و دامنه سنی 23
الی  33سال بود.
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 lابزار
□ الف :فرم تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی آیزنک :11این فرم  100ماده در

 4خرده مقیاس برون گردی ،نورزگرایی ،سایکوزگرایی و دروغ دارد .آیزنک و همکاران

( )1985ضریب آلفای کرنباخ را برای خرده مقیاس ها به ترتیب  0/81 ،0/88 ،0/90و 0/82
در مردان و  0/73 ،0/85 ،0/85و  0/79در زنان گزارش دادند .کاویانی و همکاران ()1384
آلفای کرنباخ را برای خرده مقیاس ها به ترتیب  0/76 ،0/86 ،0/79و  0/71گزارش دادند .در

پژوهش حاضر آلفای کرنباخ به ترتیب  0/69 ،0/77 ،0/71و  0/70به دست آمد.

□ ب :پرسشنامه فراشناخت :12فرم کوتاه آن دارای 30ماده در  5خرده مقیاس باورهای

مثبت درباره نگرانی ،باورهای منفی دربارۀ کنترل ناپذیری و خطر ،اطمینان شناختی ،باورهای
منفی دربارۀ عدم کنترل افکار و خودآگاهی شناختی است .آلفای کرنباخ پرسشنامه توسط ولز

و کارترایت-هاتن ( )2004برای کل پرسشنامه  ،0/93توسط شیرین زاده و همکاران ()1387

برای کل مقیاس  0/91و در پژوهش حاضر برای کل مقیاس  0/76و برای خرده مقیاس ها

به ترتیب  0/56 ،0/58 ،0/65 ،0/64و  0/63به دست آمد.

□ ج :پرسشنامه نارسایی های شناختی :13این پرسشنامه  25ماده در  4خرده مقیاس

«حواسپرتی»« ،مشکالت مربوط به حافظه»« ،اشتباهات سهوی» و «عدم یادآوری اسامی» دارد.

آلفای کرنباخ برای کل مقیاس توسط مکاسی و ریجی ( 0/81 )2006و توسط ابوالقاسمی و

کیامرثی ( 0/84 )1388و در پژوهش حاضر برای کل مقیاس  0/82و برای خرده مقیاس ها

به ترتیب  0/66 ،0/64 ،0/79و  0/62به دست آمد.

□ د :آزمون استروپ :14این آزمون برای سنجش کنش های اجرایی مترادف با پردازش

فراشناختی به کار می رود (سولتز و همکاران )2010 ،و عملکرد در آن با فعالیت نواحی
پیشانی و کرتکس سینگولیت ارتباط دارد (دماکس .)2004 ،در پژوهش حاضر از نرم افزار
ایرانی این آزمون که بر اساس نام بردن رنگ ها طراحی شده است ،استفاده شد 96 .کلمه

رنگی که در  48کلمه رنگ کلمه با معنای کلمه یکسان است و در  48کلمه رنگ کلمه با

معنای آن تفاوت دارد ،به طور تصادفی به آزمودنی نشان داده می شود و از او خواسته می
شود تنها رنگ کلمه را بدون توجه به معنای آن مشخص کند .اغلب زمان آزمایش ،تعداد
خطا و نمره تداخل به عنوان خروجی اصلی آزمون گزارش می شوند (استریوس و همکاران،
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2006؛ گالتری و جانسن.)2006 ،
□ هـ  :آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین :15این آزمون برای اندازه گیری

کنش های اجرایی در پردازش های فراشناختی به کار رفته است (جورادو و رسلی)2007 ،

و از آن به عنوان استاندارد طالیی برای سنجش کنش های اجرایی مربوط به نواحی پیشانی
و پیش پیشانی نام برده اند (نیهوس و بارسلو .)2009 ،در این پژوهش از نرم افزار ایرانی این

آزمون که دارای  68کارت است استفاده شد .بر روی هر کدام یک الی چهار نماد به صورت
مثلث ،ستاره ،به عالوه و دایره در چهار رنگ قرمز ،سبز ،زرد و آبی وجود دارد .چهار کارت
به عنوان کارت های اصلی به کار می روند .آزمودنی بایستی با توجه به بازخوردهای صحیح
یا غلط که بعد از هر پاسخ دریافت می کند ،الگوی حاکم بر چهار کارت اصلی را استنباط

کرده و با توجه به این الگو نسبت به جایگذاری سایر کارت ها در زیر کارت های اصلی
اقدام کند .در پژوهش حاضر با توجه به پژوهش اشتراوس و همکاران ( ،)2006تعداد طبقات
تکمیل شده ،تعداد کل خطاها (خطاهای درجاماندگی و سایر خطاها) ،تعداد کوشش ها

برای تکمیل الگوی اول و شکست در حفظ یک توالی به عنوان شاخص سنجش کنش های
اجرایی گزارش شدند.

□ و :تکنیک آموزش توجه (( 16)ATTولز 2006 ،2000 ،و  :)2009این تکنیک

درصدد ایجاد توجه برای افزایش فرآیندهای تنظیم و کنترل فراشناختی و کاهش فعالیت

فکری درجاماندگی است و باعث افزایش و تقویت پردازش فراشناختی می شود .در این
تکنیک از  6تا  8صدای ضبط شده استفاده می شود .آزمودنی بایستی روی صداها به شیوه

معینی که به او گفته می شود ،تمرکز کند .حداکثر زمان برای انجام این تکنیک  15دقیقه است.
□ ز :دستگاه  :QEEGمیزان برانگیختگی مغز آزمودنی ها با یک دستگاه QEEG

 31کاناله ثبت شد .نرم افزار ثبت امواج دستگاه  WinEEG version 2.83.42بود .در

پژوهش حاضر امواج مغز بر اساس الگوی استاندارد  19کاناله سیستم بین المللی  10-20ثبت
شد که کانال های  F7 ، F4 ، F3 ، Fp2 ،Fp1و  F8مربوط به نواحی پیش پیشانی و پیشانی

بود .در این پژوهش نواحی پیشانی و پیش پیشانی و اندازه گیری موج آلفا در نظر گرفته شد.

مجله روانشناسی  / 79اثر پردازش های فراشناختی بر فعالیت 251 / 251 / ...

 lروند اجرا
بعد از کسب اطمینان از رضایت آزمودنی ابتدا دو سیم مربوط به الکترود گوش ها ،نصب

می شدند .یک سر این دو سیم با استفاده از ژل به گوش راست و چپ وصل می شد و سر

دیگر به الکترودهایی متصل بود که در کانال های  A1و  A2روی آمپلی فایر نصب می شدند.

سپس کاله مخصوص ثبت امواج مغزی روی سر آزمودنی بسته می شد .آنگاه در درون دکمه

های کاله ،ژل مخصوص زده می شد .زمانی که مقاومت در هر الکترود به کمتر از  10اهم
می رسید .در  4مرحله  .1در حالت بدون انجام تکلیف (حالت استراحت) .2 .در حین انجام

آزمون استروپ .3 .در حین انجام آزمون ویسکانسین .مرحله  .4در حین انجام تکنیک توجه.
 EGGگرفته می شد .برای تجزیه تحلیل داده های به دست آمده نیز از آزمون  tاستفاده شد.

 lیافته ها
اطالعات توصیفی شاخص های مربوط به آزمون استروپ و ویسکانسین در هر کدام

از گروه ها در جدول  1ارائه شده است.

جدول  .1اطالعات توصیفی شاخص های آزمون استروپ و ویسکانسین در هر کدام از گروه ها
ابزار

مولفه ها

شاخص ها

گــروه هــا

AnxAnx+
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
Imp-

Imp+

استروپ
ویسکانسین

زمان آزمایش محرک های همخوان

48/13

6/31

41/20

4/98

43/80

6/60

45/66

4/87

زمان آزمایش محرک های ناهمخوان

51/20

7/78

42/66

5/62

45/20

7/13

44/66

5/16

تعداد خطا برای محرک های همخوان

0/20

0/41

0/26

0/45

0/13

0/35

0

0

تعداد خطا برای محرک های ناهمخوان

3/46

0/82

0/40

2/32

0/33

0/48

0/33

0/48

میزان تداخل

3/20

1/24

0/13

2/42

0/66

0/59

0/06

0/97

تعداد طبقات تکمیل شده

4/26

1/79

5/73

0/70

4/93

1/57

4/66

1/29

تعداد کل خطاها

20/73

6/29

14/80

4/05

17/53

8/20

16/00

6/60

تعداد کوشش ها برای تکمیل الگوی اول 19/46

14/49

9/33

3/26

7/86

1/92

12/00

7/31

0/20

0/77

0/13

0/35

0

0

0/33

0/48

شکست در حفظ یک توالی

جدول  2میانگین و انحراف معیار فعالیت پیش پیشانی و پیشانی مغز در هر چهار حالت

ثبت  GEEرا نشان می دهد.
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جدول  .2اطالعات توصیفی فعالیت نواحی پیش پیشانی و پیشانی مغز در چهار حالت ثبت ( EEGبر اساس موج آلفا)
گروه

پایگاه

نیمکره

Fp2
(پیش پیشانی)

راست

RF
(پیشانی راست)
Fp1
(پیش پیشانی)

چپ

LF
(پیشانی چپ)

Anx+
AnxImp+
ImpAnx+
AnxImp+
ImpAnx+
AnxImp+
ImpAnx+
AnxImp+
Imp-

حالت استراحت
میانگین
9/63
9/76
9/67
9/68
9/37
9/65
9/52
9/48
9/55
9/69
9/63
9/77
9/36
9/75
9/44
9/41

انجام استروپ

انحراف معیار میانگین
0/31
9/57
0/20
9/61
0/21
9/54
0/10
9/66
0/57
9/56
0/34
9/50
0/21
9/41
0/28
9/56
0/33
9/64
0/26
9/68
0/21
9/48
0/18
9/78
0/65
9/36
0/43
9/56
0/36
9/39
0/24
9/55

انجام ویسکانسین

انجام ATT

انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
0/20
0/34
0/25
9/73
9/59
0/14
0/33
0/14
9/78
9/61
0/23
0/17
0/25
9/72
9/54
0/19
0/12
0/16
9/75
9/71
0/34
0/48
0/37
9/63
9/37
0/25
0/52
0/31
9/63
9/46
0/32
0/17
0/30
9/50
9/44
0/43
0/28
0/40
9/56
9/55
0/21
0/28
0/28
9/69
9/52
0/20
0/30
0/18
9/71
9/54
0/24
0/22
0/29
9/71
9/47
0/23
0/17
0/17
9/81
9/74
0/36
0/44
0/42
9/64
9/28
0/29
0/63
0/31
9/75
9/42
0/34
0/32
0/43
9/48
9/33
0/38
0/23
0/38
9/50
9/51

برای مقایسه کیفیت پردازش فراشناختی بین گروه ها از آزمون  tبرای گروه های

مستقل استفاده شد (جدول .)3

جدول  .3مقایسه گروه  Anx+با  Anx-و گروه  Imp+با  Imp-در پردازش فراشناختی
شاخص ها

مقایسه گروه های  Anx+و Anx-
آزمون لوین

مقایسه گروه های  Imp+و Imp-
آزمون لوین

P

F

P

t

P

0/11

0/732

-0/88

0/019

0/925

0/23

0/405

1/46

0/050

0

-

F

P

t

زمان آزمایش محرک های همخوان

2/86

0/201

زمان آزمایش محرک های ناهمخوان

5/85

0/092

3/33

0/0001

تعداد خطا برای محرک های همخوان

0/70

0/408

3/44

0/0001

0/009

تعداد خطا برای محرک های ناهمخوان

3/67

0/165

-0/41

0/335

2/03

0/106

میزان تداخل

3/47

0/173

0/96

0/017

0

-

تعداد طبقات تکمیل شده

7/79

0/091

تعداد کل خطاها

2/69

0/112

تعداد کوشش ها برای تکمیل الگوی اول 11/18

0/102

0/58

0/450

برون داد

شکست در حفظ یک توالی

0/95

0/017

2/90

0/101

2/48

0/010

-2/95

0/001

0/505

0/483

0/50

0/305

3/06

0/001

0/06

0/795

0/56

0/288

2/64

0/01

10/18

0/102

-2/11

0/057

0/30

0/382

9/01

0/172

-2/64

0/052

نتایج آزمون لوین (جهت بررسی پیش فرض تساوی واریانس ها) برای تمامی شاخص ها

غیر معنادار بود.
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بر اساس جدول های  2و  ،3زمان آزمایش محرک های همخوان و ناهمخوان،

تعداد خطا برای محرک های ناهمخوان و میزان تداخل در آزمون استروپ در
گروه  Anx+به طور معناداری بیشتر از  Anx-است .گروه  Anx+در شاخص
تعداد طبقات تکمیل شده (عملکرد صحیح) در آزمون ویسکانسین پایین تر
از  Anx-و در تعداد کل خطاها و تعداد کوشش ها برای تکمیل الگوی اول باالتر از این گروه

می باشد .همچنین گروه  Imp+به طور معناداری در تعداد خطا برای محرک های همخوان
و میزان تداخل باالتر از  Imp-و در شاخص زمان برای محرک های همخوان پایین تر
از  Imp-می باشد .نتایج مقایسه دو به دوی گروه ها در میزان فعالیت لب پیشانی و پیش
پیشانی در حین فعال شدن پردازش های فراشناختی در جدول  4آمده است.

جدول  .4مقایسه فعالیت لب پیشانی و پیش پیشانی در گروه ها حین پردازش فراشناختی
آزمون ها

شاخص ها
پیش پیشانی راست
پیش پیشانی چپ

استروپ

پیش پیشانی

پیشانی راست
پیشانی چپ

پیشانی

پیش پیشانی راست
پیش پیشانی چپ

ویسکانسین

پیش پیشانی

پیشانی راست
پیشانی چپ

پیشانی

پیش پیشانی راست
پیش پیشانی چپ

ATT

پیش پیشانی

پیشانی راست
پیشانی چپ

پیشانی

مقایسه گروه های  Anx+و Anx-
آزمون لوین

F
0/005
0/42
0/09
0/03
3/71
1/45
2/50
2/40
3/61
0
0/19
0/07
1/16
0/01
1/37
1/36
1/21
0/18

P
0/943
0/521
0/755
0/853
0/064
0/237
0/125
0/132
0/068
0/993
0/666
0/789
0/290
0/911
0/251
0/253
0/280
0/670

t

-0/34
-0/39
-0/43
-0/33
-1/02
-0/70
-0/30
-0/19
-0/25
-0/69
-1/01
-0/88
-0/79
-0/29
-0/56
0
-0/88
-0/49

P

0/365
0/347
0/333
0/368
0/016
0/024
0/023
0/425
0/402
0/024
0/016
0/019
0/021
0/385
0/289
0/500
0/019
0/314

مقایسه گروه های  Imp+و Imp-
آزمون لوین

F
3/86
1/36
4/73
4/24
0/53
0/22
3/15
4/62
3/70
3/54
0/06
2/05
0/15
0/70
0/25
4/05
1/73
4/42

P
0/159
0/253
0/98
0/089
0/471
0/639
0/131
0/097
0/110
0/170
0/809
0/163
0/699
0/408
0/618
0/059
0/199
0/144

t

P

-2/12
-3/98
-3/37
-1/69
-1/48
-1/69
-2/23
-3/14

0/021
0/0001
0/001
0/051
0/050
0/050
0/015
0/001

-2/74
-0/84
-1/21
-1/08
-0/26
-1/06
-0/71
-0/42
-0/11
-0/28

0/001
0/020
0/011
0/019
0/395
0/014
0/024
0/335
0/454
0/390

با توجه به داده های جدول های  2و  ،4در هنگام فعال شدن پردازش فراشناختی

میانگین امواج آلفای ناحیه پیش پیشانی راست و نواحی پیشانی هر دو نیمکره در گروه
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 Anxبه طور معناداری بیشتر از  Anx+است و بنابراین فعالیت این نواحی در گروه Anx+در مقایسه با  Anx-بیشتر است .همچنین میانگین امواج آلفای ناحیه پیش پیشانی و نواحی

پیشانی هر دو نیمکره در گروه  Imp-در مقایسه با  Imp+بیشتر و در نتیجه فعالیت این
نواحی در گروه  Imp-کمتر از  Imp+می باشد.
 lبحث و نتیجه گیری
 oیافته های این پژوهش همسو با پژوهش های ولز ( ،)2009ولز و همکاران (،)2010

یلماز و همکاران ( ،)2011همدال و همکاران ( )2013به ارتباط منفی بین پردازش فراشناختی
و اضطراب اشاره دارد .کنش های اجرایی در قالب یک نظام هشیار وظیفه مهار و نظارت بر

سایر پردازش ها را بر عهده دارند .اگر پردازش فراشناختی و به عبارتی کنش های اجرایی
ناسالم باشند ،اضطراب ایجاد می شود .اضطراب از سویی از طریق تأثیر متقابل بر کنش های

اجرایی و از سوی دیگر با فعال کردن باورهای فراشناختی منفی چرخه معیوبی را در جهت
افزایش خود راه اندازی می کند .موافق با نظر والش و همکاران ( )2009به نظر می رسد

اضطراب با فعال کردن روان بنه هایی در ارتباط با خطر و تهدید ،توجه به تهدید و تفسیر
تهدیدآمیز موقعیت ها را باعث می شود که پیامد آن محدود و مختل شدن بیشتر کنش های

اجرایی درگیر در فرآیند پردازش است .کنش اجرایی ضعیف ،توجه انتخابی ناسالم را در پی

دارد که خود می تواند با محدود کردن و تحریف فرآیند پردازش اطالعات ،هم آغازگر و هم
تداوم بخش اضطراب تلقی شود.

 oدر پژوهش حاضر «اضطراب» بر مبنای ابعاد برون گردی و نورزگرایی تعریف شد.
ارتباط اضطراب با فراشناخت ناسالم به این معناست که ابعاد نورزگرایی و درون گردی نیز با
فراشناخت ناکارآمد مرتبط هستند .ارتباط نورزگرایی و فراشناخت ناسالم واضح است؛ اما در

مورد ارتباط درون گردی با فراشناخت ناسالم ،به نظر می رسد نورزگرایی به مراتب بیشتر از
درون گردی با فراشناخت ناکارآمد مرتبط باشد .نتایچ پژوهش شاهقلیان و همکاران ()1390

حاکی از مختل بودن فراشناخت در نورزگرایان در مقایسه با افراد پایدار هیجانی است ،ولی
چنین یافته ای برای گروه درون گرد در مقایسه با برون گردها به دست نیامد .از آن جا که

برخی پژوهش ها مانند فینک و نیوبایر ( ،)2004فینک ( ،)2005بیودسل و همکاران ()2006

حاکی از پردازش شناختی بهتر در درون گردها است ،بایستی نظام فراشناخت هم که کار
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نظارت بر پردازش های شناختی را بر عهده دارد ،در این افراد کارآمد و قوی باشد .به نظر
می رسد کارآمدی فراشناخت در درون گردها به آن اندازه هست که بتواند اضطراب همراه

با درون گردی را کنترل کند.

 oیافته های دیگر نشان می دهد بین دو گروه  Imp-و Imp+در کیفیت پردازش های

فراشناختی تفاوت معنادار وجود ندارد .انتظار این است که به دلیل تفاوت دو گروه در
برون گردی و نورزگرایی کیفیت پردازش فراشناختی در آزمودنی های  Imp-بهتر از

 Imp+باشد اما معنادار نبودن نتایج می تواند ناشی از ارتباط اضطراب با درون گردی
باشد .میزان برانگیختگی قشر مغز در درون گردها بیشتر از برون گردها است (فرسمن

و همکاران )2012 ،و زمانی که این میزان از حد بهینه باالتر می رود اضطراب فراخوانده
می شود که برانگیختگی بیشتر قشر مغز را در پی دارد (فینک .)2005 ،اما آستانه حسی پایین

تر ،برانگیختگی پایه باالتر و برانگیختگی سریعتر در برابر محرک ها در عملکرد افراد درون
گرد و در نتیجه عملکرد گروه  Imp-بی تأثیر نیست.
 oتوجه به ماهیت چند وجهی زودانگیختگی نیز قابل تأمل است .وجوه مختلفی از جمله

تمایل به رفتار شتابزده علیرغم پیامدهای منفی ،تمایل به عمل بدون فکر ،هیجان خواهی و عالقه
به تجارب جدید ،ناتوانی در حفظ توجه و تمرکز در انجام تکالیف برای سازه زودانگیختگی

در نظر گرفته می شود (پاسکالز و همکاران .)2009 ،می توان یافته پژوهش مبنی بر باالتر
بودن گروه  Imp+در مقایسه با گروه  Imp-در شاخص های تعداد خطا برای محرک های
همخوان و میزان تداخل را به ویژگی های تمایل به عمل بدون فکر و ناتوانی در حفظ توجه
و پایین تر بودن این گروه در شاخص زمان برای محرک های همخوان را به ویژگی تمایل به
رفتار شتاب زده افراد زودانگیخته نسبت داد.

 oنتایج پژوهش نشان داد فعالیت لب پیشانی و پیش پیشانی در حین فعال شدن پردازش
های فراشناختی در آزمودنی های  Anx+بیشتر از  Anx-است .میزان فعالیت نواحی پیشانی
هر دو نیمکره و پیش پیشانی نیمکره راست در گروه  Anx+بیشتر از گروه  Anx-به

دست آمد .همچنین فعالیت لب پیشانی و پیش پیشانی در حین فعال شدن پردازش های
فراشناختی در آزمودنی های  Imp+بیشتر از  Imp-به دست آمد .این نتایج با یافته های
اتکینسون و همکاران ( )2003و بوکوا و همکاران ( )2007همسو است .پژوهش های کیک و
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نالساکی ( )2001و النگنکر و همکاران ( )2004بر افزایش فعالیت تنها در لب پیشانی چپ و

پژوهش لرنس و همکاران ( )2004بر افزایش فعالیت تنها در پیش پیشانی چپ در حین فعال
شدن کنش های اجرایی تأکید کرده اند .باید توجه داشت که این پژوهش ها در آزمودنی های

سالم و فاقد هر گونه اختالل یا صفت خاصی انجام شده اند .در پژوهش حاضر صرف وجود

اضطراب یا زودانگیختگی به عنوان یک صفت یا رگه شخصیتی ،موجب می شود فعالیت

نیمکره راست افراد زودانگیخته یا مضطرب از همتایان غیر زودانگیخته یا غیر مضطربشان
باالتر باشد ،حتی اگر نیمکره راست این افراد دخالتی در کنش های اجرایی نداشته باشد و
فقط نیمکره چپ درگیر فعال شدن کنش های اجرایی بشود.

 oمطابق با نظريه آيزنک (1967؛ به نقل از کر« ،)2004 ،درون گردها» در مقايسه با
«برون گردها» ،آستانه پاسخ پايين تر و انگیختگی قشری باالتری دارند و قابليت انگیختگی

آنها بيشتر است .ترن و همکاران ( )2001و ُفرسمن و همکاران ( )2012نشان می دهند

برون گردها آستانۀ پاسخ باالتر ،دامنه آلفای بیشتر و برانگیختگی قشری ضعیف تری دارند.
در موقع افزایش بیش از حد برانگیختگی قشر مغز در درون گردها ،بازداری فراحاشیه ای

برانگیختگی را بازداری می کند .به اعتقاد کر ( )2004هر چند در شرايط تحريك پايين ،درون

گردها برانگيخته تر هستند ،در موقعيت تحريك باال آنها بيش برپايي را تجربه مي كنند كه

با فراخواني بازداري ،ميتواند موجب افزايش پايين تر برپايي در مقايسه با برون گردها شود.
بنابراین به نظر می رسد تأکید بر نورزگرایی در تبیین یافته های پژوهش مناسب تر باشد .به
اعتقاد آیزنک (1967؛ به نقل از کر )2004 ،نوروزگراها برانگيخته تر از افراد پايدار هيجاني

هستند .همچنین نورزگرایی با اضطراب مرتبط است .افراد نورزگرا در مقایسه با افراد پایدار
در برابر تجارب هیجانی برانگیختگی بیشتری را تجربه می کنند .همچنین تفاوت های فردی

افراد نورزگرا در شرایط منفی و اضطراب زا با شدت بیشتری مشاهده می شود .بنابراین
منطقی است که فعالیت لب پیشانی افراد نورزگرای درون گرد ( )Anx+بیشتر از افراد پایدار

برون گرد ( )Anx-باشد.

 oپیش تر بیان شد که در شرايط تحريك پايين ،درون گردها برانگيخته تر و داراي
قابليت برپايي باالتري هستند ،اما فراخواني بازداري فراحاشيه اي مي تواند موجب افزايش
پايين تر برپايي در مقايسه با برون گردها شود .همچنین بیان شد که نوروزگراها برانگيخته
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تر از افراد پايدار هيجاني هستند .بنابراین منطقی است که فعالیت لب پیشانی افراد نورزگرای
برون گرد ( )Imp+بیشتر از افراد پایدار درون گرد ( )Imp-باشد.
 oنتایج حاکی از آن است که در افراد  Anx+فعالیت پیش پیشانی تنها در نیمکره
راست بیشتر از افراد  Anx-است و بین فعالیت پیش پیشانی چپ دو گروه تفاوت معنادار

دیده نمی شود .برخی پژوهش ها مانند کراست و همکاران ( )2008و شاکمن و همکاران
( )2009ارتباط اضطراب با فعالیت بیشتر پیشانی راست بر اساس موج آلفا را نشان داده اند
و پژوهش های دیگری مانند هایدن و همکاران ( )2008و استوارت و همکاران ( )2008این
یافته را تأیید نکرده اند .نتایج پژوهش تُمارکن و همکاران ( )1992نشان می دهد در افراد پایدار

هیجانی در شرایطی که هیجان منفی تجربه می شود ،فعالیت قطعه پیشانی راست افزایش
می یابد ،هر چند تفاوت چشمگیری بین دو قطعه پیشانی در این افراد به دست نمی آید.

با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد فرضیه فعالیت بیشتر نواحی قدامی راست
در افراد نورزگرا و درون گرد و فعالیت بیشتر نواحی قدامی چپ در افراد پایدار هیجانی و

برون گرد تأیید می شود.

 oدر پژوهش حاضر به دلیل کنترل متغیر جنس در تعمیم یافته ها به جامعه مردان باید
احتیاط نمود .همچنین باید در نظر داشت که الزام ًا نمیتوان پردازش فراشناختی را صرف ًا به
آنچه توسط آزمون های استفاده شده در این پژوهش اندازه گیری می شود ،محدود ساخت.
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